
 
 

                                                                                           
 
 
 

QUALITY CARE THUISZORG (QCT) HART VOOR ZORG! 
 

QCT is een particuliere Thuiszorgorganisatie en is sinds mei 2010 ISO 2015 gecertificeerd. 
QCT als thuiszorgorganisatie stemt kwalitatief hoogwaardige zorg af op de persoonlijke wensen en behoeften 
van mensen die thuis verzorgd en/of verpleegd willen worden. Vanwege de steeds groter wordende vraag naar 
onze diensten zijn wij op zoek naar: 
 

ZORGMANAGER 
(fulltime) 

 
Vereiste Opleidingen: 

COVAB Opleiding Verpleegkundige 

 Managementopleiding 

 
Zorgmanager  
Om voor deze functie in aanmerking te komen wordt het volgende van u verwacht: 

• het leiding geven aan en coachen van de zorg coördinatoren op kwaliteit en continuïteit van zorg; 
• u bent voor cliënten, evenals relaties van cliënten en externe en eerstelijns relaties, aanspreekpunt; 
• het bij de uitvoering van de zorg rekening houden met de arbeidsomstandigheden van de medewerkers; 
• het toezien op een juiste indicatiestelling en informeren en adviseren van alle betrokken partijen in 

overleg met de collega zorgcoördinatoren; 
• het geven van functionele aanwijzingen aan medewerkers over de uitvoering van het Zorgplan; 
• het voeren van functioneringsgesprekken; 
• het leveren van een bijdrage aan de ontwikkelingen en implementeren van het beleid ten aanzien van 

de zorg; 
• het deelnemen aan diverse overlegvormen intern en extern; 
• u bewaakt de kwaliteit van de zorg op grond van het Kwaliteits Management Systeem (KMS):; 
• het voorbereiden en voorzitten  van het  zorgcoördinatoren overleg. 
• het op aanvraag van de directie aanleveren van managementinformatie. 

Bent u geïnteresseerd neem gerust contact met ons op. 

Wij bieden 
Goede arbeidsvoorwaarden, een dynamische en flexibele organisatie, die een professionele maar ook informele 
werksfeer kent.  
 



Over ons 
Werken bij QCT betekent werken in de thuiszorg van nú. Hart voor zorg, betrouwbaar zijn en samenwerking 
vinden wij belangrijk. Het leefplezier en de tevredenheidvan zowel klant als medewerker staat voor ons 
centraal. 
 
Solliciteren: 
Je kunt je sollicitatiebrief en CV sturen naar QCT, t.a.v. HR manager,S.  van der Kooye. Sulfaatstraat 
62,Paramaribo. Voor informatie:bel naar 459060 op werkdagen tussen 8.00 en 15.00 uur en vraag naar Sylvia v 
der Kooye of e-mail naar sylviahrmqct@hotmail.com. 
Voor meer informatie zie: www.qualitycarenv.com 
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